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Szomolyai rececsipke alkotásokból nyílt kiállítás 
a Közösségi Házban február 15-én.

Elsőként Guczi István, Szomolya polgármestere köszöntötte a 
jelenlévőket, aki a rececsipke-készítés mellett a több évtize-
des hagyomány felélesztéséről, valamint arról is beszélt, hogy 
hagyományőrzés címén miként illesztették be a tevékenységet a 
közmunkaprogramba. A projektnek köszönhetően 2014 óta 6-7 
asszony készíti rendszeresen ezeket a kézimunkákat, a kiállításon 
főként ezeket az alkotásokat lehet megtekinteni. A polgármester 
után Kövecses Zsolt „szomolyai értékkutató” ismertette a rece-
csipke tulajdonságait és készítésének fortélyait.

A tárlatot március 28-áig lehet megtekinteni a Közösségi Ház 
emeleti kiállítótermében.

Növendékhangver-
senyt rendeztek a Me-
zőkövesdi Alapfokú 
Művészeti Iskolában 
február 16-án.

Az intézményben tanuló 
gyerekek előadásában 
többek között Mozart, 
Beethoven, Schumann, 
valamint Kodály Zoltán 
és Papp Lajos műveiből 
hallgathattak meg 
ízelítőt a jelenlévők. A 
növendékek például 
csellón, trombitán, 
fuvolán, kürtön és he-
gedűn szólaltatták meg 
a műveket, ezen felül 
énekes produkciókat is 
előadtak. 

Tanulók 
koncertje

Az Árgyélus királyfi és Tündér Ilona című mesejátékot mutatták 
be február 17-én a Közösségi Ház színháztermében, a gyermekek 
bérletes előadásssorozatának részeként. A mű két szerelmes 
viszontagságos egymásra találásáról szól: az emberfiú a földről, 
a jóságos lány az égből figyeli egymást. Az akadályok leküzdése 
után a királyfi rátalál szerelmére és ahogy az a mesékben lenni 
szokott, boldogan élnek, míg meg nem halnak.

A szerelem 
mindent legyőz

A kövesdi Guba István, aki matematikus, fizikus, filozó-
fus, költő volt (és 1938 és 2012 között élt itt a Földön), 
verseit, filozófiai írásait és leveleit (amelyek szerelmük 
történetét mutatja be), gyűjtötte össze felesége, Juhász 
Mária, három kötetben, s mutatta be február 17-én 
Budapesten, komolyzenei műsoros esten, az Ady Endre 
Művelődési Központban.

Könyvbemutató

B. K.

B. K.
/laboda/

D. A.
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MATYÓ 
RÓZSÁK

Megnyílt 
az új komplexum 
a Zsóryban

új részleget minden nap 9.30 és 18 óra között vehe-
tik igénybe a vendégek, az alap belépőjegy mellé ki-
egészítő jegy váltásával, melynek ára 1200 Ft. A téli 
időszakban is nyitva tartó fedett komplexum minden 
korosztály számára biztosítja az igényeknek megfelelő 
élményelemeket: többek között pezsgőágyak, hidro-
masszázs fülkék, hullámmedence, 3 csúszda, illetve 
egy csésze alakú pezsgőmedence is várja a kikap-
csolódni vágyókat. A Zsóryban zajló fejlesztés tavaly 
decemberben ért véget, a beruházás központi eleme a 
fedett uszoda teljes felújítása, valamint a mellé épülő 
vadonatúj fedett élményfürdő. 

A nettó 1,62 milliárd Ft-os beruházás keretében 
megújult több járófelület, zöldfelület, kerítés, továbbá 
homokos strandröplabda és strandfoci pályák, játszó-
tér, valamint új szezonális bejárat és vendéglátó egysé-
gek is épültek. A beruházás finanszírozása nettó 638 
millió Ft nemzeti forrásból, valamint mintegy fél-fél 
milliárd Ft önerőből és európai uniós forrásból tevő-
dött össze – olvasható a fürdő sajtóközleményében.

Az újonnan átadott létesítmények nagyban hozzá-
járulnak a több mint 75 éves fürdő már eddig is igen 
széles szolgáltatási palettájának (gyógyfürdő, gyógy-
ászat, wellness, strandfürdő) bővüléséhez.

Március 6-án nyílt 
meg az új fedett 
élményfürdő és 

uszoda komplexum 
a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben, 

amelynek 
szolgáltatásai egész 
évben elérhetőek.

Az

D. A.
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A polgármesteri tájékoztató 
után a képviselők módosítot-
ták az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletét, majd 
a 2017. évi költségvetésről tár-
gyaltak a városatyák. Az önkor-
mányzat 2017-ben a működési, 
felhalmozási és finanszíro-
zási bevételeket összeadva 6 
milliárd 488 millió 104 ezer 
Ft bevétellel számol. Ebből a 
működési bevétel 3 milliárd 
230 millió 809 Ft, a felhalmo-
zási 1 milliárd 176 millió 189 
ezer Ft, míg a finanszírozási 2 
081 millió 106 ezer Ft. Miután 
költségvetési hiánnyal nem 
kalkulálhatnak az önkormány-
zatok, ezért a kiadások összege 
nem haladhatja meg a bevételt. 
A kiadásokat tekintve a végösz-
szeg megegyezik a bevétellel, 
működési kiadásokra 3 milliárd 
452 millió 554 ezer Ft-ot, felhal-
mozásira 1 milliárd 729 millió 
444 ezer Ft-ot, a finanszírozá-
sira pedig 1 milliárd 306 millió 
106 ezer Ft-ot irányozott elő az 
önkormányzat. A költségvetést 
11 igen és egy tartózkodás mel-
lett fogadta el a testület.

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK 
Városunk egy decemberi kor-
mányhatározat értelmében 700 
millió forintos állami támoga-
tást kapott. Az elmúlt hónapok 
tárgyalásai után eldőlt, hogy 
mire fordítják majd az összeget, 
melyről a testület egyhangúlag 
döntött. Ennek értelmében 
megújul a Szomolyára vezető 
főút mezőkövesdi közigazgatási 
területéhez tartozó szakasza, 
valamint teljesen felújítják a 
Bogácsi úti kereszteződéstől a 

Mindszenty József útig a Mátyás 
király utat, és a szükséges 
közműcseréket is elvégzik. A 
fejlesztés részeként a Széchenyi 
úti csomópont forgalmi rendje 
is megváltozhat, itt körfogalom 
kialakítása szerepel a tervek 
között. Erre vonatkozóan az ön-
kormányzat beadott egy TOP-os 
pályázatot, abban az esetben, ha 
sikeres lesz, megépülhet a kör-
forgalom. Konzorciumi együtt-
működési megállapodásnak 
köszönhetően a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. is részt vesz majd 
az útfejlesztési munkálatokban. 
A kormányzati támogatásból 
fennmaradó összeget a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő pályá-
zatban nem érintett területének 
fejlesztésére, egyebek mellett 
közművek kapacitásnövelésére 
fordítják majd.

BÉRLETI DÍJAK A városatyák 
megalkották az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérletéről és a lakbérek 
mértékének megállapításáról 
szóló rendeletet. A képviselő-
testület még 2006-ban alkotott 
rendeletet erről, viszont az 
elmúlt időszakban jelentős 
változások történtek az ehhez 
kapcsolódó jogszabályokban, 
ezért a változások átvezetése 
mellett szükségessé vált a ren-
delet újragondolása is.

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉS A grémi-
um megállapította a gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások 
intézményi térítési díjait is. 
A döntés értelmében a tartós 
elhelyezést nyújtó intézmény-

be egy gondozási nap térítési 
díja egy főnek 2.873 Ft/nap, míg 
a havi térítési díj 86.200 Ft. Az 
átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben egy gondozási 
nap térítési díja 2.500 Ft/nap 
személyenként, a havi térítési 
díj pedig 75.000 Ft. A házi 
segítségnyújtás intézményi té-
rítési díját óránként 200 Ft-ban 
határozták meg, ugyanakkor a 
nappali ellátást nyújtó intéz-
mény szolgáltatásait ingyene-
sen lehet igénybe venni.

HÚSVÉT A Matyó Húsvét idei 
programjaira és rendezési 
költségeire összesen 2 millió 
630 ezer Ft-ot kalkuláltak, 
városunk önkormányzata a 
testület döntése értelmében 1 
millió 430 ezer Ft-tal támogatja 
a nagyszabású rendezvényt. 
Az április 15-étől 17-éig tartó 
ünnepi eseményen többek 
között helyi és környékbeli 
hagyományőrző csoportok, a 
Kiss Kata Zenekar, valamint 
sztárvendégként Bereczki Zol-
tán is színpadra fog lépni.

ASP RENDSZER Az elektro-
nikus ügyintézés és a bizal-
mi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény 
értelmében az elektronikus 
ügyintézésre kötelezett szer-
veknek, köztük az önkormány-

zatoknak is biztosítaniuk kell 
az e-ügyintézés lehetőségét 
legkésőbb 2018. január 1-jétől. 
Az ASP egy olyan központi 
elektronikai rendszer, amely 
révén a hivatalos szervek az 
egész országban egységes 
rendszerben intézhetik majd 
az ügyeket, így ez a korábbiak-
nál hatékonyabb, egyszerűbb 
és átláthatóbb lesz. 

Az önkormányzati ASP 
központ az uniós forrásból 
megvalósult „Önkormányzati 
ASP központ felállítása” című 
EKOP-os kiemelt projekt 
keretében került kialakítása. 
A képviselő-testület döntött a 
rendszerhez történő csatlako-
zásról szóló pályázat beadásá-
ról, és 9 millió Ft-os támoga-
tásra nyújtotta be igényét.

A testület tagjai ezen kívül 
megtárgyalták és elfogadták a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat beszámolóját az önkor-
mányzattól átvállalt szociális 
feladatok 2016. évi végrehaj-
tásáról és felülvizsgálták az 
ellátási szerződést. A város-
atyák ingatlanok hasznosítá-
sáról szintén döntöttek. 

Az ülésen jelenlévők a napi-
rendek tárgyalása előtt néma 
főhajtással emlékeztek meg a 
kommunista diktatúra áldoza-
taira, a február 25-ei emléknap 
alkalmából.

VÁROSHÁZA

Költségvetés és fejlesztés
Elfogadta a 2017. évi költségvetést városunk kép-
viselő-testülete a február 22-ei ülésen. Városunk 
önkormányzata 700 millió forintos kormányzati 
támogatást kapott decemberben, melyből a 
Mátyás király út és a Szomolya felé vezető főút 
felújítása fog megvalósulni.

Bódi Krisztián

Kormányzati támogatásnak köszönhetően 
új burkolatot kap a főutca
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A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal tavaly 
is nyolc településen, Mezőkövesd mellett Szomo-
lyán, Tardon, Egerlövőn, Borsodivánkán, Négyesen, 

Tiszabábolnán és Tiszavalkon látott el államigazgatási, ön-
kormányzati és önkormányzati hatósági feladatokat, tudtuk 
meg dr. Jakab Orsolyától, városunk jegyzőjétől, aki elmondta, 
hogy aktívan részt vettek képviselő-testület és a bizottságok 
üléseinek előkészítésében, valamint a meghozott döntések 
végrehajtásában is.

Városunkban a képviselő-testület 14 ülést tartott tavaly, 
ebből három rendkívüli ülés volt. Hozzátette, a grémium 23 
rendelet mellett 252 határozatot hozott 2016-ban. Három 
új rendelet született, a helyi kitüntetésék adományozása és 
a település hulladékkal kapcsolatos rendeletén túl a jog-
szabályi környezetnek megfelelően a lakástámogatásokról 
szóló rendeletet újra alkották a városatyák, ugyanis a Családi 
Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) kiegészítő támo-
gatást nyújt az önkormányzat. 

A hivatal munkatársai 21 rendezvény szervezésében vettek 
részt aktívan, ezek közül kiemelkednek a nemzeti ünnepek 
alkalmából szervezett megemlékezések, valamint a Matyó 
Fesztiválhét, a Matyó Rózsa Ünnepe és az évértékelő.

TÁMOGATÁSOK A jegyző elmondta, az önkormányzat saját 
forrásából tavaly is biztosította a központi támogatásokon túl, 
a helyi sajátosságokra épülő és a testület által meghatározott 
egyedi támogatásokat. Előbbiek között rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 275 család részesült, míg az egyediek 
közé tartozó tanszertámogatásból 1347  általános és középis-
kolás tanuló mintegy 14 millió Ft-ot kapott. A Bursa Hungari-
ca ösztöníjpályázatban 176 felsőoktatásban tanuló diák mint-
egy 7 millió Ft támogatásban részesült. 

Hangsúlyozta, az ingyenes belépő a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőbe szintén fontos önkormányzati juttatás, amit 
az itt élő nyugdíjasok és a mezőkövesdi állandó lakhellyel 

rendelkezők vehetnek igénybe. Ezt a juttatást az önkor-
mányzat nyugdíjasok esetében 20-ról 30 alkalomra emelte 
fel tavaly. A lehetőséggel mintegy 2500 család és kb. 1440 
nyugdíjas élt 2016-ban.

– Az öregségi teljes jogú nyugdíjasok esetében a szemétszál-
lítási díjat átvállalta az önkormányzat, ami 1509 fő esetében 
mintegy 24 millió Ft-os kiadást jelentett. A helyi buszközlekedés 
támogatása szintén az időskorúakat, valamint a mezőkövesdi 
lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás diákokat érin-
tette, havonta átlagosan 1900 bérlet után fizet az önkormányzat 
a szolgáltató részére, ez több mint 28 millió Ft-os támogatást 
jelent a költségvetésből – emelte ki városunk jegyzője.

A települési és rendkívüli települési támogatáson belül, 
előbbiben a közüzemi díjakhoz járult hozzá városunk önkor-
mányzata, utóbbit pedig eseti gyógyszerkiadások támogatá-
sára, valamint átmenetileg nehéz helyzetbe került felnőttek 
számára irányozták elő. Ezen felül a temetési segélyt is ebből 
biztosították, amit több mint 60 fő vett igénybe.

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG Kiemelkedő a Közös Önkormány-
zati Hivatal hatósági tevékenysége. Az adóügyeket tekintve a 
helyi adók kivetésével és beszedésével foglalkoznak, ilyen az 
építményadó, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó, illet-
ve a talajterhelési díj, nem helyi adóként a gépjárműadó. Dr. 
Jakab Orsolya elmondta, az építményadóra vonatkozó ellen-
őrzéseket a Zsóry üdülőterületén kezdték tavaly, idén pedig a 
város különböző területeinek szakaszos ellenőrzésével foly-
tatják majd a hatósági ellenőrzési tevékenységet.

– Mintegy 770 esetben foganatosítottunk meg végrehajtási 
eljárást, akik nem tettek eleget a befizetési kötelezettségük-
nek, így 25 millió Ft-ot gyűjtöttünk össze az önkormányzat 
részére. A kereskedelmi igazgatás területén 78 új szálláshe-
lyet engedélyeztünk, bár sajnos 46 meg is szűnt. Emellett a 
méhek nyilvántartásba vétele és a hatósági bizonyítványok 
kiállítása is a feladatok közé tartozott – mondta a jegyző.

Hatékony munkavégzés
Eredményes évet zárt 
a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016-
ban. A tavalyi évben végzett 
munkáról szóló beszámolót 
a februári ülésen tárgyalta 

és fogadta el városunk 
képviselő-testülete.

Dr. Jakab Orsolya jegyző
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Az építéshatóság vonatkozásában kiemelte, fontos tudni, hogy 
magánszemélyek esetén a 300 m² alatti új építésű, illetve bő-
vítéssel járó ingatlanfejlesztéseket nem kell engedélyeztetni. 
Ezzel kapcsolatban elég egy bejelentést tenni, ami azt jelenti, 
hogy a kiviteli terveket fel kell tölteni az építési naplóba.

2017. január 1-jétől a 100 m³ alatti melléképületek építését 
nem kell bejelenteni a hivatal részére, de be kell tartani a 
helyi építési szabályzat és az Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények (OTÉK) rendelkezéseit, de a tetőge-
rinc legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 4,5 m-t.

EBEK ELLENŐRZÉSE 2016-ban több alkalommal került sor a 
állattartással kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre, amit a Já-
rási Hivatal Népegészségügyi osztálya, a hatósági állatorvos, a 
gyepmester, a közterület-felügyelet, valamint az önkormány-
zat illetékes hatósági ügyintézője részvételével zajlott.

– A városban kijelöltünk egy-egy utcaszakaszt, ahol minden 
egyes ingatlanba bementek a kollégák és ellenőrizték az ál-
lattartás körülményeit, valamint azt, hogy rendelkeznek-e az 
ebek kötelező védőoltással, chippel el vannak-e látva. Ezen 
felül az egészségügyi körülményeket, továbbá a kötelező 
közszolgáltatások igénybevételét, azaz a települési szilárd 
hulladék elszállítására vonatkozó szerződés meglétét is ellen-
őriztük, utóbbival kapcsolatban több alkalommal is hiányos-
ságokat tapasztaltunk, ezekben az esetekben bírságot szab-
tunk ki – mondta a jegyző, aki hozzátette, hogy a hatóságok 
szakemberei ebben az évben a város más területein fogják 
végezni az ellenőrzéseket.

A közterület-felügyelet munkatársainak feladatai közé tar-
tozik még a közterületen sétáltatott ebek ellenőrzése, ezzel 
kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a kutyáknak tovább-
ra is kötelező a póráz és szájkosár viselése. Ha hiányosságo-
kat tapasztalnak a szakemberek, szabálysértési eljárás indul, 
melyben a Járási Hivatal jár el.

TANKERÜLETEK ALAKULTAK Fontos jogszabályi változás volt, 
hogy 2017. január 1-jétől városunk, Mezőcsát és Tiszaújváros rész-
vételével megalakult egy Tankerületi Központ, melynek székhelye 
Mezőkövesden található a Városi Rendelőintézettel szemben.

A központ az általános iskolákon túl átvette a Bayer Róbert 
Kollégium működtetését is. A Bárdos Lajos Tagiskolában ta-
lálható nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálat mű-
ködtetése a Miskolci Tankerületi Központhoz került. A Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot pedig 
a Miskolci Szakképzési Centrum működteti, így városunk ön-
kormányzata januártól csak az óvodák és a bölcsőde, a ren-
delőintézet, valamint a Városgondnokság működtetését végzi.

ÚJ RENDSZER Ezen kívül hangsúlyozta, hogy az anyakönyvi 
igazgatás területén bevezették az elektronikus anyakönyve-
ket, ami több munkát jelent, a megnövekedett feladatok haté-
kony ellátása érdekében egy fővel megemelték az anyakönyv-
vezetők létszámát. Ezzel kapcsolatban hozzátette, tavaly több 
mint 500 hagyatéki eljárás volt, 110 házasságot és egy szüle-
tést vettek nyilvántartásba. A halálesetek anyakönyvi száma 
380 felett volt 2016-ban.

VÁROSÜZEMELTETÉS A városüzemeltetési feladatok között 
elmondta, hogy mintegy 3 millió Ft értékben 758 új utcanév-
tábla került kihelyezésére, így egységesebb lett a városkép.

– 2016-ban a téli időszak után több mint 1650 m2 útszakasz 
újult meg 15 millió Ft-ból, a járdaszakaszok közül 2000 m2-
nyit újítottunk fel, ez mintegy 12, 5 millió Ft-ba került.
Kiemelt figyelmet szenteltünk továbbá az inert és a zöld hul-
ladék elszállításának, amire 6 millió Ft-ot fordított az önkor-
mányzat – emelte ki dr. Jakab Orsolya.

KÖZTERÜLETI JELENLÉT A közterület-felügyelők munkája is 
említésre méltó, ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az alap-
vető közszolgáltatások biztosításán túl folyamatosan jelez-
ték, ha rendellenességet tapasztaltak, például ha valahol a 
közvilágítás nem működött, vagy közlekedési tábla rongáló-
dott, de bejelentették az illegális szemétlerakó helyeket is. 
Az önkormányzat szeretné erősíteni a közterületi jelenlétet, 
a tervek között szerepel a közterület-felügyelet létszámának 
megduplázása, ami azt jelenti, hogy a jövőben négyen végez-
hetik a feladatot.

PÁLYÁZATOK A pályázatokról elmondta, hogy városunk ön-
kormányzata 15 pályázatot adott be tavaly, melyeket döntő 
részben a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 
(TOP), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) keretében nyújtották be.

– Egyebek mellett a Városi Bölcsőde, valamint a Hadas 
városrész fejlesztésére, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
előtti terület rekonstrukciójára, óvodák-és bölcsőde fej-
lesztésére, a Bárdos Lajos Tagiskola energetikai felújítá-
sára adtunk be pályázatot. A helyi termékbolt létesítésére, 
valamint a konyhák fejlesztésére vonatkozó pályázatok el-
bírálásáról pozitív visszajelzéseket kaptunk, tehát ezek biz-
tosan megvalósulhatnak – emelte ki a jegyző. Hozzátette, 
az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a 
pályázati lehetőségeket.

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS 2014. július 1. óta működik az Elekt-
ronikus Anyakönyvi (EAK) rendszer, melynek keretében a pa-
pír alapú anyakönyveket az elektronikus anyakönyv váltotta 
fel. A rendszer fejlesztése továbbra is folyamatban van, a fel-
adatok ellátásához szükséges technikai felszereltség rendel-
kezésre áll. Bódi Krisztián

2016. évben
Születés anyakönyvezése (helyben született 
gyermekek) 1

Házasságkötés anyakönyvezése 110

Haláleset anyakönyvezése 324
Megkeresésre és kérelemre kiadott kivonatok, 
adattovábbítások száma 853

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 69
Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos 
feladatok 19

Saját adatfeldolgozás 670

Névváltozási kérelmek 45

Elektronikus Anyakönyvi (EAK) rögzítés 1716

Forrás: Közös Önkormányzati Hivatal éves beszámolója
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AKTUÁLIS

A Járási Hivatal egyik legkisebb létszámú osztályán összesen heten dol-
goznak. Két hatósági állatorvos, három élelmiszer-biztonsági felügyelő, 
valamint egy igazgatási ügyintéző és egy állategészségügyi szaksegéd 
lát el hatósági feladatokat összesen három, a Mezőkövesdi, a Mezőcsáti 
és a Tiszaújvárosi Járás 47 településén. Ezen felül a járásokhoz tartozó 
területen az élelmiszer- és takarmányvállalkozások, valamint állattartó 
telepek vonatkozásában is végeznek ellenőrzéseket. Az osztály vezetője 
dr. Kozaróczy Gábor járási főállatorvos.

FELADATOK Az osztály munkatársai az élelmiszerlánc felügyeletének keretében 
az élelmiszerek biztonságosságával, minőségével, valamint az élelmiszer-higié-
niával kapcsolatos hatósági ellenőrzési, illetve mintavételi feladatokat végeznek.

– Tevékenységünk kiterjed az élelmiszer- és takarmányelőállítás, -feldolgo-
zás, -tárolás, -szállítás és -forgalmazás területére, tehát az élelmiszerlánc tel-
jes szakaszára. Ennek megfelelően állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági 
intézkedéseket is hozunk. Másik kiemelt feladatunk a folyamatos állategész-
ségügyi felügyelet biztosítása az illetékességi területünkön – mondta dr. 
Kozaróczy Gábor járási főállatorvos, aki hozzátette, hogy a teljesség igénye 
nélkül hozzájuk tartozik a járványos állatbetegségek megelőzése, felderítése 
és felszámolása, illetve az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.

A kiemelt feladatok közé tartozik a biztonságos, megfelelő minőségű élel-
miszer-előállítás és forgalmazás hatósági felügyeletének biztosítása a „Ter-
mőföldtől az asztalig”. Elmondta még, hogy tevékenységüket az élelmiszer-
lánc-törvény előírásai alapján végzik.

TÖBB SZÁZ ELLENŐRZÉS Az osztály tevékenységét a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által elrendelt kockázatbecslésen alapuló 
éves élelmiszerlánc-felügyeleti terv határozza meg.

– Ez a létesítmény ellenőrzési tervből és a monitoring mintavételi 
tervből áll. Az ellenőrzési időszak minden év április 1-jétől a következő 
év március 31-ig tart. Osztályunk éves szinten mintegy 350-400 helyszíni 
ellenőrzést folytat le és 200 monitoring mintavételt végez – emelte ki dr. 
Kozaróczy Gábor.

HIGIÉNIAI FELADATOK Ezen felül a társhatóságokkal közösen is végeznek el-
lenőrzéseket, és soron kívül kivizsgálják például az élelmiszereredetű megbe-
tegedésekkel, a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos panaszokat.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ellenőrzi az élelmi-
szer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, 
az élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra 
(HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasz-
nált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve 
a rovar- és rágcsálóirtást is.

Élelmiszer-fertőzés, illetve mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás 
mellett együttműködnek a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával is.

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő feladatok ellátása során folyama-
tosan kapcsolatot tartanak és együttműködnek a Megyei Főosztállyal, a telepü-
lési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel.

Az osztályon nyilvántartást vezetnek az élelmiszer-biztonsági felügyelet 
alá tartozó létesítményekről, továbbá a vágóhidakon az állategészségügyi 
szaksegédi feladok ellátását szervezik és irányítják.

Az osztályon szervezik és 
végrehajtják a Tenyészet 
Információs Rendszer-
rel (TIR), valamint egyes 
állatfajok egyedeinek 
Egységes Nyilvántartási 
és Azonosítási Rendsze-
rével (ENAR) kapcsolatos 
egyes feladatok ellátását. 
Biztosítják az agrár- és 
vidékfejlesztési támo-
gatások ellenőrzéséhez 
kapcsolódó állategész-
ségügyi feladatok terüle-
ti ellátását.

– Részt veszünk az ál-
latbetegségek megelőzé-
sében, felderítésében és 
felszámolásában, továbbá 
szerepet vállalunk az em-
lősállatok esetében a nagy nemzetgazdasági kárt okozó, vagy közegészség-
ügyi szempontból veszélyes betegségek felszámolására állami pénzeszkö-
zökkel támogatott mentesítési programok végrehajtásában is – emelte ki dr. 
Kozaróczy Gábor.

MEGELŐZÉS Az osztály kiemelt feladatai közé tartozik a járványmegelőző, 
járványvédelmi intézkedések meghozatala, a mentesítési programok, illet-
ve szűrővizsgálatok lebonyolításának koordinálása és felügyelete. Emellett 
részt vesznek a rókák veszettség elleni orális immunizálási kampányának 
lefolytatásában és ellenőrzésében, továbbá koordinálják a vaddisznók afrikai 
sertéspestis monitoring mintavételi programját.

ÚJ FELADATOK 2017. január 1-jétől az illetékességi területen a hatóság 
állatorvosai végzik a nemzetközi állatszállítások dokumentált felügye-
letét. Új feladat még a mintegy 300 családi gazdaság nyilvántartásával 
kapcsolatos teendők elvégzése, valamint a piacokon, vásárokon és a he-
lyi kistermelői piacokon az őstermelők ellenőrzése.

Az osztály munkatársai állattartó telepeken, kistermelőknél, takar-
mány-előállító és forgalmazó helyeken, állati melléktermék-ártalmat-
lanítás témakörben, valamint eb megfigyeléseket – embereken kutyák 
által okozott sérülések esetében – rendszeresen járványvédelmi és ál-
latvédelmi ellenőrzéseket végeznek.

Emellett szintén 2017. január 1-jétől építésügyi hatósági eljárások kereté-
ben szakhatósági hozzájárulásokat készítenek.

ÜGYFÉLFORGALOM A feladatokkal egyenes arányban magas az ügyfelek 
száma, évente mintegy 2000 fő keresi fel a hivatalt. Éves szinten 1800 
eljárást folytatnak le, ezek közé döntő részben állattartással kapcsola-
tos adminisztratív feladatok, valamint mentességi, vándoroltatási, ál-
latlétszámra vonatkozó-, illetve pályázatokhoz kapcsolódó igazolások 
elkészítése és kiadása tartozik.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztály által ellenőr-
zött egységek:
– 600 kereskedelmi egység
– 600 étterem és vendéglátó egység
– 4 strand
– 150 kistermelő
– 140 bejelentés köteles növényi eredetű 
élelmiszer-előállító és engedély köteles 
állati eredetű élelmiszer-előállító léte-
sítmény, valamint takarmány előállító és 
forgalmazó létesítmény
– rendezvények, idegenforgalmi 
szempontból kiemelt területek (Bogács, 
Mezőkövesd, Tiszaújváros)

Az osztály illetékességi területén el-
lenőrzött állatállomány főbb számai:
– 12.000 szarvasmarha 44 nagy létszámú 
állatállományban, valamint háztáji 
állattartónál
– 15.000 sertés 4 nagy állattartónál
– 16.000 méhcsalád összesen 264 méhé-
szetben
– 22.000 juh 123 állományban 
– 1 millió baromfi 2200 állatállományban.
Állategészségügyi feladatok közé tartozik 
a szarvasmarha, sertés, juh, kecske, 
baromfi, ló, vad, hal, valamint méhegész-
ségügy folyamatos hatósági felügyelet 
biztosítása.

Szerteágazó és s okrétű feladatokat lát el a 
Mezőkövesdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osztálya.

Bódi Krisztián

Járási Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály

Cím: Mezőkövesd, Morvay János utca 1.
Telefon/fax: 49/500-372 

Ügyfélfogadási rend: 
Hétfő: 9–11 óráig 

Csütörtök: 13–15 óráig 
Mezőcsáton: kedd: 9–11 óráig

Ezernyolcszáz 
eljárás tavaly
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FILTER

1917. március 
6-án született Mezőköves-

den. Sok lenne felsorolni irodalmi 
munkásságát, amit élete során a 

helytörténet témában megörökített, 
és pótolhatatlan tanulmányokat 

hagyott az utókorra. Csak 
felvillantani tudunk belőle 

néhányat.

Észak-Magyarország 
literátora

100 éve született dr. Kiss Gyula 
helytörténész, író, költő, szociológus

Írói tehetsége már diákkorában megmutatkozott. Verseit már 
ekkor nyomtatásban is olvashatták. 1940-es években három 
kötete is megjelent. A második Illyés Gyula ajánlásával, aki 
nagyra tartotta tehetségét, kifejtve, hogy „ha nem vidéken, 
hanem Pesten élne, akkor már az ismert írók között lenne”. De 
ő visszajött szülőhelyére, itt akart érvényesülni. 

Államtudományi doktorátussal Járási Hivatalban kapott 
munkát, és rövidesen tiszteletbeli szolgabíró lett. Közben rábízták 
a Mezőkövesdi Újság szerkesztését. Nemcsak versei, de cikkei is 
egyre gyakrabban jelentek meg, nem csak helyben, de a me-
gyei országos lapokban is. 1945 után közigazgatási, hírlapírói és 
szerkesztői tevékenysége miatt népbíróság elé került, munkájá-
ból menesztették. Végül felmentették, de a közigazgatásba nem 
kerülhetett vissza. Terményforgalmi vállalatnál kapott munkát. 
Így kapcsolatba került a megye községeivel, megismerhette a 
települések szociális, gazdasági viszonyait. Versei mellett ezekről 
folyamatosan jelentek meg írásai különböző lapokban. 

Számtalan községéről írt maradandó szociográfiát. Szent-
istván (1964) gazdasági-társadalmi- művészeti viszonyairól 
írt munkáját a magyarok mellett a müncheni Szabad Európa 
Rádió és a londoni rádió (BBC) is méltatta. Emellett Szomolya 
(1966), Bükkzsérc (1966), Cserépfalu (1966), Bogács (1969), 
Sály (1970), Tard (1970), Miskolc (1970), Matyóföldi Helytör-
téneti Közleményekben az egész járást tekinti át (1971), Mező-
nagymihály (1972), Mezőkeresztes (1982), Tibolddaróc, Kács, 
Csincse (1984), Mezőcsát, Leninváros (1974), Borsodnádasd 
(1971), Sajószentpéter (1980), Putnok (1976). Sorolhatnánk a 
sort Abaúj, Zemplén községeivel, Szikszótól, Tarcalon át Kar-
csáig, vagy Krasznokvajdától Rakacán át Debrétéig.

„Miskolci rapszódia”-ban a megye székhelyének a képét 
tárja az olvasó elé. Találunk írásai között más megyei 
szociográfiákat is. „Őszi napok Egerben”, „Városnézőben 
Hevesen”, „Verpeléti akácos”, „Jelentés Füzesabonyból” 
címekkel a szomszéd megyéből. De messzebbre is ellátogat 
a „Szarvas, a városiasodás útján” című tanulmányával. 

Ha lehet azt mondani, hogy „szórakozásként”, kutatta az 
észak-magyarországi táj irodalmi vonatkozásait. Ezekből 
is számos előadás és írás keletkezett: a Tokaji írótáborban 
„Vallomás a tájról” címmel számolt be. Emlékezve az „elte-
metett költő”-re Tompa Mihályra, a „stószi remeté”-re. Fábry 
Zoltánra, Károlyi Gáspárra, a gönci református lelkipásztorra. 
1959-ben a Széphalmon megtelepedett Kazinczyról drámát, a 
Sárospatakon tanító Comeniusról színművet ír. 

„A Halotti Beszédtől a Tücsökzenéig” címmel filmforga-
tókönyvet készített, az északi régió eseményeit és emlékeit 
megörökítve, melyet Miskolcon be is mutattak.

És még nem is szóltunk arról a sok helyismereti munkáról, 
amit Mezőkövesd és környékén folytatott, a Matyóföld szerkesz-
tőbizottságában végzett munkájáról, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, 
Fekete Gyula, Veres Péter, Váci Mihály, Simon István stb. írók 
mezőkövesdi találkozóiról, munkáik, verseik bemutatásáról.

Az „Asztalosék Kapufája” önélet írásában, és Kápolnai 
Iván: „Kiss Gyula író honismereti munkásságáról” című 
tanulmányában, amely alapján készült ez a megemlékezés, 
bővebben is olvashatunk.

Szeretettel gondolok a 13 éve más dimenzióba költözött íróra, 
és köszönetemet fejezem ki azért a sok munkáért, amit a helytör-
ténet számára az utókorra hagyott.

Megfeszítettem s naponként feszítem magamban
erőimet az idegszálakat rezzenő sejtjeimet

Vérpályámon golyók száguldoznak, mint jókedvű
kuglizóban

Az erek táncolnak hegedű- és citerahúrok Nem
látom őket de ismerem munkájukat tudom sorsukat a végső
pattanásig

Az öreg katlanra a szívre ügyet se vetek az ő 
mélységeitől szédülök

Kintről figyelem a benti összjátékot közben
teszek-veszek Fürgén rakom egymás elé két lábamat kezem
gesztusokba botlik őket gyakorta szemlélem de arcom látására
már nincs kedvem-tükröm még kevésbé

A megfigyelés edényei másütt telnek A borbélynál
például ahol havonként búcsúzom hajamtól ősszel a fa lombjaitól 

így:
vagyok:
részek halmaza:
Én nem vagyok
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Csirmazné Cservenyák Ilona
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Farsangi vetélkedő 
a Széchenyi Katolikus Középiskolában

Idén február 21-én rendeztük meg hagyományos, vidám farsangi 
vetélkedőnket. A tizedikes osztályok színvonalas, szórakoztató 
műsorszámokkal készültek, majd bemutatták farsangi osztályver-
süket, melyet előzetes feladatként kaptak meg. Tanárokból és diá-
kokból álló zsűri értékelte a produkciókat, melynek elnöke Versler 
Sándor atya volt. Ezután tréfás és ügyességi próbatételek követ-
keztek, melyen mind a 7 induló osztály nagy aktivitással és lelke-
sedéssel vett részt. Csákóhajtogató, pókjárásos és limbóversenyen 
mérték össze képességeiket, amit az osztálytársak és érdeklődő 
résztvevők lelkesítő szurkolása övezett.

A rendkívül jó hangulatú, szórakoztató vetélkedőn a szoros küzde-
lemben a következő végeredmény született: 
1. helyezett: 10. A – osztályfőnök: Dr. Radványiné Fodor Valéria
2. helyezett: 10. D – osztályfőnök: Fügedi Csaba 
3. helyezett: 10. I – osztályfőnök: Szlatkiné Szajcz Tímea

Az iskolai program végén Versler Sándor atya elismerését fejezte ki 
az osztályok és osztályfőnökeik felé, majd Barta Judit igazgatóhe-
lyettes közreműködésével kiosztotta az emléklapokat és a dobogós 
helyezetteknek az okleveleket.

Minden induló osztály ízletes fánkot kapott jutalmul, amit 
iskolánk tanulói készítettek. Gratulálunk mindenkinek!

Dr. Radványiné Fodor Valéria
Diákmozgalmat segítő tanár

STRATEGIES21
az MSZC Mezőkövesdi Szent László 
Gimnáziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma ERASMUS+ pályázata

Iskolánk Erasmus+ pályázatának második projekttalál-
kozójára készülünk a franciaországi Mont de Marsanba. 
A projekttalálkozón 2017. március 13. és 18. között a 
pályázatban részt vevő 7 ország (Portugália, Spanyolor-
szág, Olaszország, Bulgária, Törökország, a vendégül látó 
Franciaország és Magyarország) delegációi vesznek majd 
részt. A diákoknak „Az egészséges életmód ösztönzése” 
címmel kell egy ötletekben gazdag prezentációt készíteni 
és előadni, amit majd egy nemzetközi zsűri fog értékelni. 
Lezajlott a diákok kiválasztása, mely során a pályázatba 
bevont tanulóknak (mintegy 60 fő a szakközépiskolai 
osztályokból) a fenti címmel egy fogalmazást lehetett 
benyújtaniuk. A projekten dolgozó tanárok Murányi 
Natália 12. E, Bukta Bence 12. D és Ambrus Liliána 11. D 
osztályos tanuló pályamunkáját találták a legjobbnak, így 
ők vehetnek majd részt a franciaországi projekttalálko-
zón három tanár, Diményné Kiss Katalin, Dósa Annamá-
ria és Nagyné Szalmási Ildikó kíséretében.

Nagyné Szalmási Ildikó,
a projektért felelős tanár

Kellemes meglepetésként hiába szerzett 
sakkcsapatunk az első négy táblán 2,5 pontot a 
bajnokesélyes MVSI-Miskolci KisBocsok SE ellen 
a 9. fordulóban, a tovább táblákon 8 „krumplit” 
gyűjtött tartalékos együttesünk az egyébként 
többnyire 150-300 Élő-ponttal erősebb ellen-
féllel szemben. A két alakulat között osztálykü-
lönbség volt, az ellenfél még az utolsó táblán 
is I. osztályú sakkozót szerepeltetett. Ennek 
tükrében a 2,5-9,5-ös eredmény miatt nem kell 
szégyenkezniük sakkozóinknak, ellenkezőleg, 
elismerés illeti a társaságot a megszerzett 
pontokért. 

Csapatunk fél ponttal még mindig megelőzi az 
utolsó helyezettet, és 1 pont hátrányban van a 
10.-kel szemben. 

Győzött: Zelei Zoltán és Kelemen György
Döntetlen: Barabás Tibor
Játszottak még: Sallai János, Kántor József, 
Hajnal Gyula, Pap  Kristóf, Tóth László, Kántor 
Attila, Csontos Dominik, Póta Lajos 
és Molnár István 

Az utolsó előtti fordulóban, március 12-én a Debrece-
ni Sakkbarátok SE látogat Mezőkövesdre.

Osztálykülönbséggel...
Március van. Lassan itt a Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe, a gyümölcs-
faoltás ideje. A télen szedett oltóvesz-
szőket most kell beoltani az alanyokba.

Az oltás elméletét és gyakorlatát 
mutatjuk be önöknek március 20-
án (hétfő) 17 órakor a Közösségi 
Házban, március 25-én (szomba-
ton) délután pedig egy kertben. A 
helyszín egyeztetés alatt.

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Matyó Kertbarát Egyesület 

Meghívó

Az elő helyezett 10. A osztály

Dr. T. B.

A projektben résztvevő tanárok és a győztes csapat
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MŰVÉSZET

A Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület 1999-ben alakult 
meg, idén január 9-én ünne-
pelte ezt a jeles évfordulót. Az 
azóta eltelt időben 28 egész 
estét betöltő színházi darabot 
mutattak be, láthattuk már 
előadásukban a teljesség igé-
nye nélkül a Dzsungel könyve, 
az Isten pénze, A padlás, a Fe-
kete Péter és a Tartuffe című 
darabokat is. Az egyesület 
létrehozását Balogh Éva szor-
galmazta, 10 taggal kezdték, 
hiszen egy ilyen jellegű civil 
szervezet megalakításához ez 
a minimum létszám.

– Igazából mi soha nem tö-
rekedtünk arra, hogy túl sokan 
legyünk. Ha valaki szeretne 
szerepelni, befogadjuk, a sze-
mélyiségéhez illő és a tehetsé-
géhez méltó szerepeket adunk 
neki. A társulatunk alacsony 
létszámának köszönhetően 
mindenkinek tudok fellépési 
lehetőséget adni – mondta el 
Balogh Éva elnök.

A darabok kiválasztása közö-
sen történik, több szövegköny-
vet is átolvasnak a próbákon és 
amelyik a legjobban tetszik, azt 
választják ki. Nagy kedvenceik 

a francia bohózatok: Balek, 
Osztrigás Mici vagy a Tyúkket-
rec. Balogh Éva számára mind-
egyik darab egyformán kedves, 
talán a legemlékezetesebb A 
padlás volt, ami az első rende-
zéseként került színpadra.

A közönség visszacsa-
tolása mellett fontosak az 
elismerések is, több díjat is 
kaptak már az évek során. 
Hoztak haza elismeréseket 
Hajdúnánásról, valamint 
Mátészalkán a Poénérzékű 
Alakítás-díjat is elnyerték. 
Erdőszentgyörgyön általában 
Legjobb Csapat, Legjobb 
Jelmez díjakat érdemeltek ki, 
velük egyébként 10 éves ba-
rátságot ápolnak. A gyöngyösi 
színjátszó körrel közösen 
rendezték meg a Tartuffe 
című darabot, ami Ezüst mi-
nősítést kapott Budapesten.

– Idén év végére egy újabb 
egész estés művel készülünk. 
Hagyományaink szerint a darab 
kiválasztása közös munka 
lesz, én mindenesetre több 
szövegkönyvet is kinéztem 
már (például a Dollárpapa, 
vagy a Szabadság Mucsán). 
A közeljövőben megvitatjuk 

a csoportunk tagjaival, hogy 
melyiket válasszuk, aztán 
kezdődik a munka. Tervezés, 
szövegtanulás, a díszlet és 
jelmezek megtalálása, valamint 
a próbák. Amit már biztosan 
tudunk, hogy felkérésünk van 
két mezőkövesdi, valamint egy 
szentistváni előadásra – foglalta 
össze a vezető.

A beszélgetés során felele-
venítettünk olyan emlékeze-
tes rendezvényeket, amelyek 
az egyesület szervezésében 
valósultak meg: az ifjúsági 
héten fellépett a Fiesta együt-
tes, akiket ekkor láthattunk 
először Mezőkövesden, a 
rómaiak és a honfoglalás 
jegyében megtartott két 
színészeti bált, illetve a város 
napi ünnepségeken való 
részvételt. 

– Egy korábbi Város Napjára 
megszerveztük a Kövesdek 
Találkozóját: felkutattuk 
és meghívtuk a szlovákiai 
Kiskövesd, illetve Nagykövesd 
polgármestereit, akikkel olyan 
barátság alakult ki, hogy azóta 
testvérvárosi kapcsolatot 
ápolnak Mezőkövesddel – 
hangsúlyozta a vezető. 

Az egyesület elnöke meg-
pályázta, hogy ismételten 
megrendezhessék azt az 
Amatőr Színjátszó Feszti-
vált, melynek Mezőkövesd 
már kétszer adott otthont. 
A pályázat társrendezésben 
az erdőszentgyörgyi Bodor 
Péter Kulturális Egyesü-
lettel 2 fesztiválra szól. 
Az októberi mezőkövesdi 
rendezvényt 8 meghívott 
fellépővel 3 naposra tervezik. 
Az erdőszentgyörgyi Színpad 
Fesztivál a Kisküküllő-menti 
magyar nyelvű amatőr szín-
játszó csoportok találkozóján 
16 csoport fellépése várható. 
Magyarországról a kövesdi 
egyesület és a celldömölki 
Solti Lajos Színház szerepel a 
meghívott fellépők között. Az 
erdőszentgyörgyi egyesület 
novemberben tartja a jubile-
umi 25. fesztiválját, nyertes 
projekt esetén a kövesdi szer-
vezet is segítséget nyújthat 
a szervezésben. A pályázat 
eredménye május környékén 
várható, siker esetén várha-
tóan októberben ad otthont 
városunk a fesztiválnak. 

Dori Anett

Nagykorúvá vált 
a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület
18 éves lett a társulat, mely idén pályázatot nyújtott be 
egy újabb Amatőr Színjátszó Fesztivál megrendezésére.

Kétszázhatvanegy tanuló mérte össze tudását Mezőkövesden, 
a 26. alkalommal rendezett Zrínyi Ilona Országos Matemati-
kaverseny és a középiskolások számára kiírt 8. Gordiusz Ma-
tematika Tesztverseny megyei fordulójában. A rangos meg-
méretésen Borsod-Abaúj-Zemplén megye 150 általános és 
középiskolájából összesen mintegy 3000 diák vett részt. A 2–12. 
évfolyamos gyerekek a megyében 15 helyszínen, köztük a Mező 
Ferenc Tagiskolában írtak matek tesztet február 17-én. Az ál-
talános iskolások közül a 2–6. évfolyamos tanulók 25 feladatot 
kaptak, míg a 7-8. osztályosoknak, valamint a középiskolások-
nak 30 feladatot kellett megoldaniuk. Az országos döntőt Deb-
recenben rendezik majd meg április 12-e és 14-e között.

Matek felsőfokon

B. K.

Nagy sikerrel mutatták be a Tyúkketrec című előadást
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SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 
7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent 
László Plébánián. Minden hónap utolsó 
vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít 
a Szent László templomban, a 9 órás 
szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától 
Ifjúsági hittan
Jegyeskurzus indul március 4-én, 11 
órától.
A Szent László Egyházközség kéri, 
hogy a hozzátartozók 
szíveskedjenek az 1991 előtt lejárt 
sírhelyeket mielőbb megváltani!
Szent László Kórus: Szombatonként és/
vagy vasárnap kóruspróba 
Minden hónap második vasárnapján és 
ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: 
www.facebook.com/kamarakorus.
szentlaszlo

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő 
szentmise
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 15 óra 30:  Szentmise a 
Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára
Lelkigyakorlat március 23-24-25-én 
(csütörtök-péntek-szombat) 18 órakor: 
szentmise keretében Böőr Roland radi 
plébános (Felvidék) tart nagyböjti lelkigya-
korlatos szentbeszédeket.

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görög 
katolikus kápolnában (Gaál István u. 1., 
a Közösségi Ház mögött) minden hónap 
negyedik vasárnapján 17 órai kezdettel. 
A hétköznapi ünnepek időpontjai és 
további információk a www.egriparochia.
hu oldalon. 
A következő alkalom: március 26.

SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
Március 18-án (szombaton) 15 órától 
szentmise 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 
18–22 óráig, ünnepnapokon: 8–22 óráig. 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) 
csak sürgős esetben: 22–8 óráig (hétköznap 
7.30 óráig) 

március 5–11-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

március 12–18-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/A)

március 19–25-ig
PatikaPlus Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 11.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

március 18.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

március 25.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban február 14. és 27. kö-
zött 1 házasságkötést és 16 halál-
esetet anyakönyveztek. Az alábbi-
ak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Pelyhe Szabolcs – Murbán Ramóna 

Haláleset:
Balázs Gyuláné 96 éves,

Radványi Tiborné 79 éves,
Puzsár Józsefné 91 éves

Balla Zoltán 64 éves
mezőkövesdi lakos.
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A március 15-ei ünnep alatt társaságunk az alábbiak szerint végzi a lakos-
sági hulladékgyűjtést Mezőkövesd városban: a 2017. március 15-én (szer-
dán) esedékes lakossági hulladékgyűjtést 2017. március 14-én (kedden) 
végezzük az ezen a napon esedékes járatokkal párhuzamosan.

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 2017. március 15-én zárva tart, 
 hulladék átvétele szünetel. Mezőkövesdi VG Zrt.
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Stopper
március 11. szombat
15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót  FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
március 12. vasárnap
Mezőkövesd SE – Debreceni Sakkbarátok sakkmérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

1. Rajzpályázat Szent László alakja, csatajelenet, csodatétele, 
monda megjelenítése 
Pályázhatnak: nagycsoportosok, alsó tagozatosok, felső tagozato-
sok, középiskolások. Szabadon választott technikával.

2. Fogalmazvány Ilyennek ismertem meg Szent Lászlót! Mit jelent 
számomra Szent László példája? Szent László seregében szolgáltam! 
Pályázhatnak: alsótagozatosok: kézírással, egy A4-es oldal, 
felső tagozatosok: kézírással, két A4 oldal.

3. Versírás Szent Lászlóról 
Pályázhatnak: középiskolások, felnőttek

4. Ünnepi beszéd Kb. 7-8 perc, amit elő is adnak
Pályázhatnak: középiskolások

5. Fotóalbum Szent László nevét viselő intézményekről, helyi 
jellegzetességekről 
Pályázhatnak: középiskolások, felnőttek

A pályamunkákat jeligével és életkor megjelölésével kérjük.

Határidő: 2017. június 2-ig
Hely: Szent László Plébánia irodája
Díjazás: kiemelkedő alkotás esetén pénzdíj, egyéb értékes jutalmak
Kiállítás: a beérkezett rajzokból
Megjelenítés: a „Sziklaforrás” kiadvány ünnepi számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál!”

(Szent László év, 2017)
Hívogató

március 9. csütörtök
18 órától Liliomfi – zenés vígjáték a Zenthe Ferenc Színház 
előadásában a Közösségi Házban
március 14. kedd
13 órától Városi Ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc 
emlékére a Közösségi Házban és a Hősök terén 
(Részletes program a hátoldalon)
március 16. csütörtök
16 óra 30-tól Mindennapi életünk a holisztikus szemléletmód szerint 
című sorozat IV. előadása a  Közösségi Házban. Témája: Szellemi törvények
március 17. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig Véradás a Közösségi Házban
március 17. péntek
15 órától Mezőkövesdi Fotó Klub a Közösségi Házban. Téma: Tavaszi fotózás
március 18. szombat
19 órától DŰVŐ Zenekar népzenei koncertje és tánctanítással 
egybekötött táncház a Közösségi Házban. A belépés ingyenes. 
március 21. kedd
19 órától Showder Klub Bolondok napja! címmel. Fellépnek a 
Nagydumások: Trabarna, Rekop György és Bruti a Közösségi Házban
március 22. szerda
14 óra 30-tól Az ördög három arany hajszála – zenés mesejáték a 
Szegedi Miniszínház előadásában a Közösségi Házban

Moziajánló
március 22. szerda, Közösségi Ház

17 órától:
LEGO Batman – A film – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film,
105 perc, 2017

19 órától: 
Kong: Koponya-sziget – 3D
magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm,
 118 perc, 2017

(port.hu)(port.hu)

Szent László Plébánia
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PALETTA

2017. ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG ZRt. tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Mezőkövesden 

a lomtalanítást  2017. március 20-tól – 
2017. március 31-ig végzi. 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A 
lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait 
betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelí-
teni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen 
legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd hulla-
dékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A 
zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok 
kézi erővel mozgathatóak legyenek. 

LOMHULLADÉKKÉNT A KÖVETKEZŐ 
HULLADÉKOKAT SZÁLLÍTJUK EL: 
– bútorzat, 
– ágybetét, 
– ruhanemű. 

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍT-
JUK EL AZ ALÁBBI HULLADÉKOKAT: 
– veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, 
olajos rongyokat, fáradtolajat, olajszűrőket, 
fertőző hulladékokat (állati tetemet, trágyát), 
gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait,
– azbesztet tartalmazó hulladékokat,
– éles-hegyes eszközöket (injekciós tűket, 
fecskendőket, vágó-szúróeszközöket),
– építési törmeléket, épületbontásból szárma-
zó hulladékot (salakot, hamut, hungarocellt),
– gumiköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat,
– szelektíven gyűjthető papír-, műanyag és 
üveghulladékot,
– elektronikai hulladékot,
– háztartási hulladékot, 
– zöldhulladékot.

A fentiektől eltérő módon kihelyezett 
hulladékokat nem szállítjuk el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
a lomtalanítás során közterületre helyezett 
hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, 
így annak a közszolgáltatón, vagy megbí-
zottján kívül bárki más által történő elszállí-
tása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lomtalanítási akció kizárólag a lakos-
ság részére biztosított.

Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG Zrt.-
nél a 49/505-145-es telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcso-
latos segítőkész együttműködését előre is 
köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2017. évi lomtalanítás ütemezése Mezőkövesd város területén

március 20. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János út, 
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, Vak B. 
út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak út, Bem 
apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út.
március 21. kedd: Gaál I. út, Varga P. út. Gyula út, Dala J. út, 
Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, Gergely út, Imre 
út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas M. út, Éva út, Margit út, 
Táncsics M. út, Takács I. út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, 
Jolán út, Lenke út, Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út.
március 22. szerda: Damjanich út, Mihály út, János út, 
Gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss I. 
út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen út, 
Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, Ádám 
út, Károly út, Kertész köz, Albert köz.
március 23. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs 
út, Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány 
út, Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, Dr. 
Papp Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, 
Fűzfa tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda 
út, Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út.
március 24. péntek: Budai N. A. út, Erzsébet királyné út, 
Szemere B. út, Kossuth L. út,  Akácfa út, László K. út, Kőrisfa 
út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, József A. út, Bükkfa 
köz, Gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, Platán köz, Kovács köz, Szil-
fa út, Tölgyfa út, Honvéd út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút 
feletti oldal), Kökény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
március 27. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Sza-
móca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos út, 
Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye út, 
Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye út, Ba-
rack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. út (vasút 
alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út. 
március 28. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág út, 
Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, Erkel 
F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. út, 
Gárdonyi G. út, Klementina út /Klementina/.
március 29. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, Gólya 
út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú út, Sirály út, 
Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb út, Állomás út, Se-
regély út, Jókai M. út, Gábor Á. út, Veronika út, Kölcsey út.
március 30. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária út, 
Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, Erzsé-
bet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella út, Aranka 
út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út.
március 31. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty 
József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi út, 
Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. út, Ba-
lassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, Vajda J. 
út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, Bogácsi, 
Móra F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Madách, Lukács G., 
Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Mátyás kir. úti 
lakótelep, Hadnagy úti lakótelep.

2017. január 1-jétől az igazságügyi szolgáltatások-
kal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök meg-
változtak. Ez érinti az áldozatsegítés témakörét is.

Az áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtás-
sal kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve 
közigazgatási hatósági ügyekben első fokon 
áldozatsegítő szolgálatként, illetve jogi segítség-
nyújtó szolgálatként a járási hivatal, másodfokon 
a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A fővárosi és megyei kormányhivatal gya-
korolja az áldozatsegítési, valamint a jogi 
segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendő 
tartozás elengedésével vagy mérséklésével 
összefüggő méltányossági jogkört. Az állami 
kárenyhítéssel kapcsolatban támogató ha-
tóságként a járási hivatal jár el. A támogató 
hatósági eljárásra az a járási hivatal illetékes, 
amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az ál-
dozat először benyújtotta, illetve – az áldozat 
kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerint illetékes.

Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az 
a járási hivatal bírálja el, amelyiknél a kérelmet az 
áldozat először benyújtotta. Ha az áldozat kéri, ügyét 
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
járási hivatalhoz kell áttenni. Ha az áldozatnak a tá-
mogatást vissza kell térítenie, erre az a járási hivatal 
kötelezi, amelyik a támogatást engedélyezte.

A téma aktualitását adja az is, hogy az Európa 
Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncse-
lekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap azóta a 
kontinens számos országában – így Magyarorszá-
gon is – a bűncselekmények áldozatainak napja.

Hazánkban a civil szervezetek mellett, az állami 
intézmények közül a megyei kormányhivatalokra, 
járási hivatalokra és a rendőrségre helyeződött az 
áldozatvédelmi tevékenység súlypontja. A feladatok 
végrehajtása érdekében a megyei rendőr-főkapi-
tányságon és a városi kapitányságokon áldozatvé-
delmi referensek kijelölésére kerül sor.

Amennyiben a bűncselekmények sértettjeinek 
tanácsra, segítségre van szükségre, forduljon biza-
lommal a megyei rendőr-főkapitányságon illetve a 
rendőrkapitányságokon dolgozó áldozatvédelmi re-
ferensekhez, a járási hivatalok kijelölt ügyintézőihez, 
vagy hívja az ingyenes áldozatsegítő vonalat!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Közelebb került 
a polgárokhoz 

az áldozatsegítés

Mezőkövesdi VG Zrt.
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SPORTKALAUZ

Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)
A nyolcaddöntő első, városunkban lejátszott ta-
lálkozóján gól nélküli döntetlen született, így akár 
már egy 1-1-es döntetlen is továbblépést érhetett 
labdarúgóinknak.

A március 1-jei találkozót nagy lendülettel 
kezdték a házigazdák, viszont az első negyedóra 
után kiegyenlítettebb lett a játék. A legnagyobb 
lehetőség a 21. percben alakult ki együttesünk 
előtt, amikor is Strestík sarokrúgása után Hudák 
fejesét védte Rusák.

Szünet után az első komoly lehetőségét gólra 
váltotta csapatunk. A 63. percben Strestík jobb 
oldali szögletét követően az előrehúzódó Hudák 
bólintott a hálóba. A hazaiak a 75. percben Hudák 
Novákkal szemben elkövetett szabálytalansága 
miatt 11-eshez jutottak. A büntetőt Simon értéke-
sítette, de újabb gól már nem született a lefújásig. 

A Mezőkövesd Zsóry 1-1-es összesítéssel, ide-
genben lőtt góllal, története során először jutott 
be a Magyar Kupa negyeddöntőjébe. 

– Az első játékrészben önbizalom nélkül és pon-
tatlanul játszottunk, viszont a folytatásban bátrab-
bak lettünk és ekkor előnyt is sikerült szereznünk. 
A hazaiak a minőségi cserék után nagy nyomás alá 
helyeztek minket, de ezt sikerült kivédekeznünk – 
mondta Sivic Tomislav vezetőedző.

A SZOLNOK KÖVETKEZIK Csapatunk következő 
ellenfele a másodosztályú, azaz a Merkantil 
Bank Ligában szereplő Szolnoki MÁV FC lesz. 
A hivatalos játéknapok alapján a párharc első 
felvonását március 29-én rendezik városunkban, 
míg a visszavágó április 5-én lesz Szolnokon, a 
Tiszaligeti Stadionban. Emellett Újpest FC–Vasas 
FC, Ferencváros–Diósgyőri VTK és Budafok–Sop-
roni VSE párharcokat rendeznek a legjobb négy 
közé jutásért.

Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 5-0 (4-0)
Az OTP Bank Liga 21. fordulójában a 8. helyezett 
Tolna megyei gárdához látogatott együttesünk 
február 25-én. 

Az első lehetőség csapatunk előtt adódott, de 
Bacelic-Grgic közeli lövését Molnár kivédte a 6. 
percben. Ezt követően átvette a játék irányítását 
a hazai együttes és a 20. percben egy szögletet 
követően Szabó közelről a kapuba bólintott. 
Hat perccel később Gévay, a 32. percben Kulcsár, 
majd a 41. percben Papp talált a hálóba, így a 
paksiak négygólos előnyt szereztek a szünetig.

A második félidőt nagy lendülettel kezdték 
labdarúgóink, de veszélyes helyzetet nem sike-
rült kialakítani. A végeredményt Bartha állította 
be a 86. percben.

Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 0-2 (0-1)
A bajnokság 22. fordulójában rendezett talál-
kozón a vendégek szereztek vezetést Ristevski 
révén a 20. percben. Csapatunk a folytatásban 
több ígéretes lehetőséget is kidolgozott, de gólt 
szerezni nem sikerült.

Fordulás után öt perc elteltével megduplázták 
előnyüket a fővárosiak, egy szép akció végén 
Berecz lőtt a kapu jobb oldalába. Ezt követő-
en óriási erőket mozgósított a gólszerzésért 
csapatunk, azonban csak kimaradt ziccerekig és 
három kapufáig jutott, így a Vasas mindhárom 
pontot elvitte városunkból. A Mezőkövesd Zsóry 
30 ponttal továbbra is az 5. helyen áll a tabellán.

DINJAR ÉRKEZETT A Vasas ellen pályára 
lépett csapatunk új játékosa, Marko Dinjar. 
A 30 éves horvát-magyar kettős állampol-
gárságú középpályás korábban megfordult 
például az NK Osijek, a Tyerek Groznij, vala-
mint az ETO FC Győr csapatában, legutóbb 
Kozármislenyben focizott. A játékos 2018. 
június 30-ig erősíti együttesünket.

Labdarúgóink legközelebb ismét hazai 
környezetben játszanak, március 11-én, 
szombaton 15 óra 30-kor a Gyirmót FC Győr 
látogat Mezőkövesdre.

Mezőkövesdi KC - Csurgói KK 27-26 (15-12)
A K&H férfi kézilabda ligában a 19. mérkőzését játszotta le Janó Pál együttese, 
méghozzá a 4. helyen álló somogyi alakulat ellen. A találkozó előtt kézilabdá-
zóink a 12. születésnapját ünneplő mezőkövesdi Jacsó Virágot köszöntötték, a 
csapat nevében Szepesi István adott át egy labdát az ünnepeltnek.

A február 25-ei találkozó remekül kezdődött, az MKC 7 perc után 5-2-re 
vezetett. A vendégek a játékrész második felében Astrashapkin vezérletével 
többször is megtalálták a kapuba vezető utat, de két gólnál jobban nem tud-
ták megközelíteni a lelkesen, stabilan és kiegyensúlyozottan játszó MKC-t.

REMEK HAJRÁ A mérkőzés képe egy ideig fordulás után sem változott, viszont 
a 42. percben 19-19-re módosult az állás. Ezután fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, majd az MKC 7 perc alatt egy 4-1-es sorozattal ismét magabiztos előnyt 
épített fel. Sótonyi László tanítványai a záró percekben még egy nagy rohamot 
indítottak a győzelem megszerzéséért, de a hátrányukat már nem tudták le-
dolgozni. Együttesünk az összkép alapján megérdemelten nyert és szeptember 
24-e, a Balmazújváros legyőzése óta először győzött a bajnokságban.

– Úgy gondolom, a mai találkozón összeszedetten támadtunk, ki-
emelkedően védekeztünk, és a kapusok is jó teljesítményt nyújtottak. 
Szeretném megköszönni szurkolóink támogatását – mondta Grünfelder 
Péter, az MKC beállósa.

Balatonfüredi KSE – Mezőkövesdi KC 32-21 (16-11) 
A bajnokság 20. találkozóján az 5. helyezett Balaton-parti gárda ellen lépett 
parkettre együttesünk március 1-jén. A mérkőzést az MKC kezdte jobban, Janó 
Pál tanítványai a 6. percben 4-2-re vezettek. Ezt követően megrázta magát a 
dunántúli alakulat és tíz perc alatt egy 6-0 sorozatot produkált, így magabiz-
tos előnyre tett szert. A folytatásban gyakorlatilag végig felváltva potyogtak 
a gólok, kéziseink tartották ugyan a lépést Győriékkel, de felzárkózniuk nem 
sikerült, így a szünetre ötgólos előnnyel vonultak a hazaiak.

Fordulás után állandósult a 4-5 gólos különbség, viszont az utolsó 
negyedórában mindössze három mezőkövesdi találat született, így a 
találkozó a Balatonfüred magabiztos győzelmével zárult. Az MKC öt 
ponttal továbbra is a 14. helyen áll a tabellán.

Sporttörténelmi kupasiker
Bejutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé, ezzel sporttörténelmi sikert ért el városunk felnőtt csapata. 
Labdarúgóink Gyirmóton harcolták ki a továbbjutást.

Megtört a jég
Bravúros győzelmet aratott a Csurgó ellen, ezzel öt hónapos nyeretlen időszakot zárt le az MKC felnőtt csapata a 
bajnokságban. Kézilabdázóink Balatonfüreden pont nélkül maradtak.

Bódi Krisztián

bokri



Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 
digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony 
határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Fizetett hirdetés
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Az 1848-49-es

Forradalom
és Szabadságharc

2017. március 14-én (kedd)

 

- Ünnepi köszöntő beszéd
- A Pesti Zenés Színpad „A FORRADALOM HANGJAI” című

zenés, irodalmi összeállítása

 

169. évfordulójának
mezőkövesdi megemlékezésére

13.00 ÜNNEPI MŰSOR
A Közösségi Ház színháztermében

14.00 KOSZORÚZÁS AZ 1848-AS EMLÉKMŰNÉL

Közreműködik: Mezőkövesd Város Fúvószenekara

- Térzene
- A szónokverseny győztesének ünnepi beszéde

- A megemlékezés virágainak elhelyezése


